Belém/Pa; 18 de Março de 2020

COMUNICADO
Prezado(a) Cliente,
Durante esse momento de pandemia do Coronavirus - COVID-19 e diante da confirmação
do primeiro caso de COVID-19 no Estado do Pará, e no pleno entendimento do nosso
compromisso com a saúde e bem-estar da nossa Equipe de Especialistas, e de todos os nosso
Clientes e Condomínios, informamos abaixo as recomendações da Diretoria Colegiada da
Empresa SÍNDICA® - Gestão e Administração de Condomínios, veja:
•
•
•
•
•

Suspensão de reuniões de Condomínios, exemplo: Assembleias, Encontros,
Festas, Confraternizações, Aniversários, 15 Anos e etc;
Atendimento preferencialmente realizados via meios de comunicação como:
WhastApp, E-mail, Telefone e Vídeo - Conferência;
Que sejam evitadas as aglomerações de pessoas em espaços abertos e fechados
conforme orientação dos Órgãos Públicos de Saúde;
Que sejam providenciados a aquisição e instalação de dispenses de álcool 70° nas
áreas comuns do Condomínio, incluindo portaria, hall dos elevadores e garagens;
Que as equipes de higienização do Condomínio realizem com maior frequência a
limpeza dos elevadores, interfones, teclados, corrimão, maçanetas de portas,
portas de vidro, bem como demais áreas de maior fluxo e acesso;

Esclarecemos que conforme informações das autoridades da Saúde Pública, a previsão do
“pico” da Pandemia Coronavírus, está prevista para o final de Março/2020 e Abril/2020, e diante
desse cenário, informamos que nos próximos 45 dias, o atendimento dos Especialistas da
Empresa SÍNDICA® serão realizados exclusivamente via telefone, e-mail, WhastApp e quando
necessário via vídeo – conferência, ou seja, os especialistas não deverão participar inclusive de
Assembleias durante esse período.
Compreendemos que trata-se de um momento delicado para a humanidade, e caberá a
todos nós juntos desenvolver as melhores medidas para combatermos a propagação do
COVID19.
Informamos ainda que, estaremos encaminhando modelos de comunicados e cartazes que
poderão ser utilizados em vossos condomínios, afim de vos auxiliar no combate e nas medidas de
prevenção.
Por fim, agradecemos a compreensão.
Atenciosamente,
Empresa SÍNDICA®
Gestão e Administração de Condomínios
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